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Het jaar van de waarheid. Zo kunnen we het jaar
2014 voor de NTR wel samenvatten. De totstandkoming van de nieuwe Mediawet, betrekking
hebbend op de concessieperiode 2016-2020, is
daarin bepalend. Welk toekomstperspectief zal de
nieuwe wet de NTR bieden? Hoe zwaar laat de
staatssecretaris het, voor de publieke omroep als
geheel, verstrekkende advies van de Raad voor
Cultuur meewegen?

en II laten zich dit jaar in onze organisatie
nadrukkelijk voelen. Ze dwingen de NTR opnieuw
tot een reorganisatie, die zowel de programmatische als de ondersteunende afdelingen raakt.
De tijdspanne waarbinnen dit moet gebeuren, is
krap. Mede dankzij het constructieve overleg met
de OR lukt het om de reorganisatie binnen de
termijn van het vigerende sociaal plan af te
ronden.

Het antwoord komt na de zomer en stemt tot
tevredenheid: de taken van de NTR op het gebied
van kennis, cultuur en diversiteit worden opnieuw
in de wet bekrachtigd. De verankering van de NTR
in het hart van de publieke omroep is ten enenmale een feit.

Het is, tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen, opmerkelijk en bewonderenswaardig, dat
de NTR aan de lopende band bijzondere
programma’s blijft lanceren. Dit jaarverslag laat
dat weer ten volle zien. Het feit dat onze
programma’s in binnen- en buitenland meer dan
regelmatig worden bekroond en hoge waarderingen krijgen van ons publiek, vervult ons met
trots.

Een dergelijke centrale rol schept verantwoordelijkheden en vraagt om visie. Waar wil de NTR, binnen
de wettelijke kaders, haar accenten op leggen?
En wat is daar op het gebied van personeel,
organisatie en financiën voor nodig? De NTR ontwikkelt hiertoe een Visiekaart en een Afwegingskader voor respectievelijk het organisatie- en
programmabeleid. Vier thema’s lopen daar als een
rode draad doorheen: innovatie, diversiteit,
talentontwikkeling en impact. Bij de intekening
voor het jaar 2015, waar de NTR goed uit komt,
bewijst het gekozen kader meteen al zijn waarde.
Dat 2014 het jaar van de waarheid is, geldt ook
zeker voor een deel van het personeel van de NTR.
De mediabezuinigingen van de kabinetten Rutte I

Wij zijn de medewerkers en onze samenwerkingspartners daar zeer dankbaar voor. Het is mede aan
hun creatief vermogen, vakmanschap en
flexibiliteit te danken, dat de NTR - reeds aan de
vooravond van haar eerste lustrum in 2015 - een
vaste waarde in het publieke bestel is geworden.

Erik van der Burg,
voorzitter Raad van Toezicht
Paul Römer,		
algemeen directeur

Carel Kuyl,
media directeur
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De Raad van Toezicht NTR is als volgt samengesteld:
De heer E. van der Burg (voorzitter, per 1 juli 2014)
De heer S. Harchaoui (vice-voorzitter)
Mevrouw F.C.N.M. den Boer
Mevrouw J.E.M. Brinkman
De heer P.D. van Loo
Mevrouw G.M.C. de Ranitz
De heer W. Veen
De raad komt in 2014 vijf keer bijeen. Continu onderwerp op de agenda is de herinrichting van de organisatie, de reorganisatie en de ontwikkelingen in het
publieke mediabestel. In de aprilvergadering wordt
de jaarrekening 2013 vastgesteld. In de decembervergadering wordt de begroting van 2015 vastgesteld. In juni en december heeft de raad haar
reguliere overleggen met de Ondernemingsraad.
Eind 2013 houdt de raad een zelfevaluatie en
bespreekt buiten aanwezigheid van de directeur,
het functioneren van de directeur. De zelfevaluatie
van de raad over 2014 zal plaatsvinden in april 2015.
Hier is voor gekozen omdat in korte tijd een aantal
nieuwe leden zitting heeft genomen in de raad.
De Raad van Toezicht kent ook een Audit-commissie.
Deze bestaat uit de leden Brinkman (voorzitter),
Van Loo en De Ranitz. De Audit-commisie komt in
2014 drie keer bij elkaar.
Daarnaast wordt eind 2014 een Remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie zal zich
jaarlijks buigen over de beloning en beoordeling
van de directeur. De commissie bestaat uit de
voorzitter van de raad en mevrouw De Ranitz.

V.l.n.r. mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz, mevrouw drs. F.C.N.M. den Boer,
de heer prof. dr. W. Veen, mevrouw J.E.M. Brinkman RA, de heer
E. van der Burg, de heer dr. P.D. van Loo, de heer mr. S. Harchaoui

Maatschappelijke verankering
De NTR kent vanaf 1 januari 2014 één Adviesraad. De Adviesraad adviseert gevraagd en
ongevraagd de mediadirecteur over het mediaaanbod dat de NTR verzorgt en fungeert daarnaast als klankbord en commentator op het
media-aanbod van de NTR.
De Adviesraad bestaat uit vier kamers. Dit zijn
de kamers kunst en cultuur, informatie,
educatie/wetenschap/geschiedenis en jeugd/
schooltv. De kamers bestaan uit vijf leden.
De Adviesraad komt in 2014 twee keer in
verschillende samenstellingen bij elkaar en
praat onder andere over de Intekening 2015, de
Toekomstverkenning van de Raad voor Cultuur
en de samenwerking tussen de NTR en culturele
instellingen in Nederland. De personele bezetting
van de Adviesraad is te vinden op www.ntr.nl.
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Code Goed Bestuur en Integriteit
Publieke Omroep
De richtlijnen van de Code Goed Bestuur en
Integriteit Publieke Omroep gelden voor de
medewerkers die volgens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij omroepinstellingen,
alsmede voor bestuurders en toezichthouders
van deze instellingen. De richtlijnen zijn verder,
binnen de mogelijkheden, ook van toepassing
op opdrachtnemers van de NTR. De Code is
opgesteld vanwege het feit dat de Publieke
Omroep een maatschappelijke organisatie is die
uit algemene middelen wordt gefinancierd,
waarbij transparantie, integriteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en het afleggen van
verantwoording noodzakelijk zijn.
De Code bestaat uit vier richtlijnen en twee
regelingen. De aanbevelingen uit Richtlijn 1 dienen
de media-instellingen zoveel als mogelijk te volgen.
De Richtlijnen 2 t/m 4 bevatten minimumeisen,
waarvoor het ‘pas toe of leg uit-principe’ geldt.
Medewerkers van de NTR ontvangen jaarlijks een
brief waarin de belangrijkste regels uit de Code
onder de aandacht worden gebracht.
Tevens ontvangen de medewerkers een meldingsformulier voor de verschillende registers.

Richtlijn 1 - Goed Bestuur en Toezicht
De aanbevelingen in Richtlijn 1 worden door de
NTR zoveel als mogelijk gevolgd. Er zijn geen
afwijkingen te melden.
Richtlijn 2 - Integriteit
De registers voor het aannemen van geschenken,
uitgeven van geschenken, deelnemingen van
medewerkers in instellingen die aan omroepen
zijn gelieerd en nevenfuncties van topfunctionarissen zijn in gebruik, en het aantal meldingen
is zeer gering. De registers ‘ontvangen geschenken’, ‘uitgegeven geschenken’, ‘nevenactiviteiten medewerkers’, ‘nevenfuncties
topfunctionarissen en toezichthouders’,
‘financiële belangen in omroepinstellingen’
liggen ter inzage op het NTR-secretariaat. Het
register ‘nevenfuncties topfunctionarissen’ is in
zien te op de website van de NTR (www.ntr.nl).
De raad heeft nota genomen van de regelgeving
inzake artikel 2.3.4, waarin staat dat topfunctionarissen beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde
ondernemingen of zakelijke relaties van de
media-instelling melden en de leden van Raad
hebben laten weten geen beleggingen in de zin
van de Code Goed Bestuur te hebben, voor zover
zij dat redelijkerwijs kunnen beoordelen.
Richtlijn 3 - Verslaglegging
De NTR voldoet aan alle bepalingen van Richtlijn 3.
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Richtlijn 4 - Beloningscode Presentatoren
Publieke Omroep
De NTR voldoet aan de bepalingen van de
Richtlijn 4.
Regeling A, Klokkenluider
Er hebben zich geen meldingen voorgedaan bij
de vertrouwenspersoon Integriteit.
Regeling B, Commissie ter Bevordering Goed
Bestuur en Integriteit
Deze NPO Commissie is de Commissie Integriteit
Publieke Omroep.
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Vanaf 1 januari 2014 vindt de NTR haar wettelijke bestaansrecht in de Mediawet. Haar rechtsvoorgangers NPS en Educom zijn opgeheven.
Dit moment markeert een succesvol verlopen
fusietraject dat in 2010 in gang is gezet.
Missie NTR
De NTR draagt bij aan een democratische
kennissamenleving door het maken van informatieve, culturele en educatieve programma’s
voor het gehele publiek met de volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief,
betrouwbaar, respect voor mensen en hun
waarden, en gerichtheid op een samenleving
van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige
burgers.
Positionering NTR
De NTR positioneert zich in het hart van het
publieke bestel. Als taakorganisatie hoeft de NTR
niet mee te deinen met de smaak van leden,
opvattingen van een achterban of stroming
waaraan zij is gelieerd. De NTR is onafhankelijk
en ongebonden en maakt haar programmatische keuzes op basis van haar in de wet
vastgelegde taken.
Waar dat noodzakelijk is voor de uitoefening van
haar taken, waar dat leidt tot een betere en
sterke programmering of waar dat in het belang
is van het geheel van de publieke omroep, zoekt
de NTR samenwerking met andere omroepen.
Altijd met inachtneming van haar onafhankelijkheid en ongebondenheid. Waar het

gaat om haar kernwaarden, neemt de NTR in
deze samenwerkingsverbanden het voortouw.
De NTR neemt nooit een politieke stellingname
in, noch zal zij zich inhoudelijk aan een
organisatie of instelling verbinden die dat wel
doet.
De NTR is een omroeporganisatie zonder leden.
De achterban bestaat uit maatschappelijke
partners en publiek: kijkers, luisteraars en
bezoekers op de verschillende digitale platforms.
Van primair belang is altijd de inhoud die
voortkomt uit de wettelijke taken. De NTR zoekt
haar publiek op waar zich dat bevindt.
Crossmedialiteit is een gegeven en uitgangspunt
voor de ontwikkeling van al haar programma’s.
De NTR is een makersomroep; het gaat bij de
NTR primair om de inhoud. De NTR zet daarom de
beschikbare middelen zoveel als mogelijk in voor
de programma’s zelf en zal daartoe te allen tijde
de organisatie zo efficiënt mogelijk inrichten.
De NTR vormt als taakomroep samen met de NOS
de basis waarop het publieke pluriforme bestel
gebouwd is. Daarmee is de NTR een onmisbare
schakel voor de vitaliteit van het bestel. Een
verantwoordelijkheid die wij dagelijks voelen en
die wij in al onze overwegingen serieus nemen.
Maar bovenal is de NTR er speciaal voor iedereen.
Innovatie/NTR Challenge
De NTR heeft zich als een van de eerste
omroepen van Hilversum georganiseerd naar
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gaande veranderingen in het mediagebruik die
nu plaatsvinden. Om niet de aansluiting bij een
groot deel van ons publiek te verliezen en uiteindelijk te marginaliseren. Daarom wil de NTR
ruimte bieden aan onderzoek en experimenten.
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3
In 2014 konden NTR-medewerkers voor de
tweede keer deelnemen aan de NTR Challenge.
Dat is een interne innovatie-aanmoedigingsprijs
waarbij iedereen bij de NTR de mogelijkheid
krijgt innovatieve concepten in te dienen. De
redactie van het 3FM-programma MetMichiel
heeft de NTR Challenge 2014 gewonnen met het
plan De Soundtrack van je Leven. Dit concept
behelst een app, waarmee je een filmpje kunt
laten maken met popmuziek die actueel was
tijdens belangrijke momenten in je leven. Het
winnen van de prijs houdt in dat dit concept
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
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Diversiteit
Na jarenlange productie en research werd in
januari Land van Aankomst uitgezonden, een
driedelige serie over hoe de immigratie vanaf de
jaren 50 Europa onomkeerbaar veranderde.
NTR Challenge

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

genre in plaats van naar de traditionele
platforms, radio en televisie. Vanuit de gedachte
dat het er bij programma’s in eerste en laatste
instantie om gaat hoe je je doelgroep het best
bereikt. De NTR moet, om op termijn te overleven, inspelen op de fundamentele en diep-

Het door de NTR georganiseerde onafhankelijke
Caribisch Netwerk groeide in de overzeese
rijksdelen uit tot een van de belangrijkste
nieuwsbronnen.
Ook in 2014 kiest de NTR voor een brede en een
specifieke benadering van diversiteit.
6
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Programma’s als Vrouwen achter tralies en Seks
en de zonde bereiken een groot publiek op NPO 2.
Datzelfde geldt voor de De Dino show op NPO 3,
en zo: Raymann op NPO 1.
In de Surinaamse gemeenschap roept
Wrakstukken veel reacties op. De aangrijpende
documentaire, 25 jaar na de ramp met het
SLM-vliegtuig, is voor veel nabestaanden
herkenbaar. Op een heel andere manier geldt
dat ook voor Blauw en Bont binnen de
Marokkaanse gemeenschap. Het tweeluik
schetst de ingewikkelde relatie tussen de
Haagse politie en veel Hagenezen van
Marokkaanse komaf.

Diversiteit - en daarmee in alles zoveel mogelijk
een afspiegeling zijn van de bevolking in ons
land - blijft een kerntaak voor de NTR. Dit komt
tot uiting in de programma’s en het personeelsbeleid.
Informatie
De NTR wil bijdragen aan het journalistieke
aanbod van NPO 3, vanuit de overtuiging dat ook
een jongere publieksgroep in serieuze
journalistiek geïnteresseerd is. College Tour is
ondertussen een vaste waarde geworden, met
als hoogtepunten in 2014 de uitzendingen met
Bill Gates en Anouk.
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College Tour met Anouk
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Nieuwsuur op NPO 2 versterkte in 2014 de
belangrijkste ankerpunten: achtergronden en
duiding geven bij buitenlandse en economische
nieuwsontwikkelingen, waarbij veel aandacht
voor de brandhaarden in het Midden-Oosten, de
Oekraïne en de aanslag op de MH17, evenals
natuurlijk politiek en bestuur. Nieuwsuur is in
deze tijden nog meer het ‘anker’ binnen de
programmering van NPO 2, dat zich steeds meer
heeft geprofileerd als journalistiek en
verdiepend net, mede doordat het programma
sinds 1 januari 2014 ook op de zondag te zien is.
Op NPO Radio 1 is 1 op straat inmiddels een
gevestigd programma met de dagelijkse
zoektocht naar de betrokkenen bij het nieuws
van de dag, de achtergronden en de meningen
ter plekke.
Kunst en Cultuur
De NTR is de grootste cultuuromroep van
Nederland, bewandelt vaak niet-geëigende
paden en wil verrassende en avontuurlijke
kunst en cultuur toegankelijk maken. Daarmee
levert de NTR een unieke bijdrage aan de ontwikkeling en beleving van cultuur in Nederland
en fungeert de NTR ook als vangnet voor kunst
die nergens anders een podium vindt.
Als smeerolie van de samenleving met een
volstrekt crossmediale aanpak waar televisie,
radio en internet elkaar op een subtiele manier
aanvullen. Speerpunten zijn pop, soul, jazz,
opera, moderne dans, klassiek ballet, literatuur,

documentaires, films en dramaseries, themaavonden, met bijzondere aandacht voor
talentontwikkeling, zoals de Korte Film, avonden
Jonge Musicus en Danser, Oskar Back en Liszt
Concours. Belangrijkste verbindende (cross)
mediale titels zijn in 2014 onder meer:
Kunststof, NTR Podium en Podium Radio, Het Uur
van de Wolf, NTR ZaterdagMatinee, Top 2000,
zo: Raymann, maar ook toonaangevende
festivals en culturele partners, waaronder
North Sea Jazz, Grachtenfestival en het Holland
Festival. Op NPO Radio 4 zet de NTR de traditie
voort met o.a. de internationaal hoog aangeschreven NTR ZaterdagMatinee, maar ook op
de kleine zender NPO Radio 6 Soul & Jazz heeft
de NTR een uniek live-geluid met Mijke & Co.
Educatie
Om te kunnen meepraten, meedoen en meebeslissen hebben mensen kennis nodig. De NTR
rekent het tot haar hoofdtaak om mensen te
helpen bij het verkrijgen van deze kennis. Dat
kan kennis zijn over voeding en gezondheid, over
geschiedenis, over onze leefomgeving, over
politiek, over kunst en cultuur en meer.
Een belangrijke rol binnen het kennisaanbod
van de NTR is weggelegd voor wetenschap. Met
haar ruime aanbod wil de NTR laten zien welke
invloed wetenschap op het dagelijks leven heeft.
Het vergaren van kennis is niet alleen nuttig
maar ook leuk, mits het op de juiste manier
wordt aangeboden. Omdat de NTR-programma-
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makers weten hoe dat moet, is de NTR in staat
met haar programma’s een breed publiek te
bereiken. Daarom beperkt de NTR zich op
televisie niet alleen tot NPO 2, de informatiezender, maar zijn de NTR-programma’s ook te
zien op NPO 3, gericht op jeugd en jongeren, en
NPO 1, de zender voor het grote publiek.
Behalve op televisie is het aanbod natuurlijk ook
terug te vinden op de radio en - steeds meer - op
de computer, tablet en smartphone.

Jeugd
Informatie, educatie en cultuur vormen de basis
voor hoogwaardige jeugdprogramma’s.
Sesamstraat en Het Klokhuis zijn daar voorbeelden van. Betrouwbare programma’s, die de
burgers van de toekomst aan het denken zetten
en die jonge kijkers - en hun meekijkende
ouders - serieus nemen.
De impact van het Sinterklaasjournaal is groot.
Qua kijkcijfers, want er kijken dagelijks

30
36
44

Organogram48

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Sesamstraat
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ongeveer een miljoen grote en kleine mensen
naar, maar ook als aanleiding voor een maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Ook
Dokter Corrie, een item in het SchooltvWeekjournaal over o.a. puberteit, verliefd zijn en
seks, leidt tot veel discussie. Maar Dokter Corrie
wordt zo populair dat zij in 2015 haar eigen
show krijgt, op Zapp.
Schooltv is een belangrijke pijler van het
educatieve aanbod. De programma’s zijn
toegankelijk en gericht op de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden. Op schooltv.nl zijn
programma´s te vinden voor de Vroege en
Voorschoolse Educatie (VVE), het Primair
Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs.
In 2014 is er een begin gemaakt met een grote
vernieuwing van het Schooltv-aanbod. De
programma’s worden doorontwikkeld zodat ze
geschikt zijn voor een primetime-plek op Zapp/
Zappelin, de kinderzender van de publieke
omroep. Tegelijkertijd worden deze programma’s
nog steeds aangeboden aan de scholen. Zo
wordt het programma Studio Snugger bedacht
voor 5-9 jarigen, waarin op spannende wijze in
quizvorm allerlei wetenswaardigheden langskomen. Of is het kletspraat?
Voor het Voortgezet Onderwijs is in 2014 het
project In de Klas opgestart.
Een speciale redactie binnen de NTR heeft zich
toegelegd op het bewerken van bestaande
tv-programma’s tot samenvattingen van ca. 10

minuten, die kunnen worden gebruikt als
lesmateriaal in de klas. Bij de samenvatting
wordt een gratis lesbrief aangeboden die de
docent in staat stelt een hele les rondom de
video te verzorgen.
Dat gebeurt niet alleen met NTR-programma’s,
maar met materiaal van alle publieke omroepen.
Enkele voorbeelden van titels die inmiddels zijn
bewerkt: Andere Tijden (NTR), Tegenlicht (VPRO),
Proefkonijnen (BNN), De Rekenkamer (KRONCRV), Waterloo (MAX) en DWDD Highschool
(VARA).
Het draagvlak binnen de NPO en bij de collegaomroepen voor het In de Klas-project is groot.
Vanuit het onderwijs krijgen we enthousiaste
reacties en is er vraag naar meer. Het aanbod
zal in 2015 dan ook aanzienlijk worden
uitgebreid.

Omroepbrede Ontwikkelingen
Toekomstverkenning
In 2013 heeft de staatssecretaris de Raad voor
Cultuur de opdracht gegeven een toekomstverkenning uit te voeren. Deze toekomstverkenning moet antwoord geven op de vraag
op welke wijze de publieke omroep zijn
maatschappelijke functie in de toekomst het
beste kan vervullen. In april verschijnt het
advies. Volgens de raad moeten de omroepverenigingen zich straks meer gaan richten op
specifieke publieksgroepen en thema’s. De focus
verschuift van ‘representatie van’ naar een

10

Directieverslag 2014
Voorwoord1
Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2

Prijzen13
Programmering 2014	
Informatie
17
Educatie
21
Geschiedenis 26
30
36
44

Organogram48

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Daarnaast zijn er voorstellen waar de nodige
kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Geef de
omroepen de kans het 3-3-2 model goed in
te richten en de komende bezuinigingen te
absorberen.

Hierdoor ontstaat een vernieuwd, toegankelijk
en pluriform bestel met omroepverenigingen en
vrije mediaproducenten. De raad adviseert 50%
van het beschikbare programmabudget bij de
NPO ook voor buitenstaanders open te stellen.

Veel van de aanbevelingen vanuit het rapport
kunnen binnen het huidige systeem worden
aangepakt. Zoals betere coördinatie onderling,
meer innovatie, een nog beter bereik onder de
groepen die nu nog niet optimaal worden
bereikt.

3

Directieverslag5

Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit

‘relatie met’ het publiek. De raad is voorstander
van een open omroepbestel. Dit betekent dat
mediabedrijven, individuele makers en zzp’ers
rechtstreeks hun programma’s kunnen
aanbieden bij de NPO.

Hiermee kunnen programma’s worden gefinancierd die zowel de omroepverenigingen als
externe partijen aanleveren.
De taakomroepen NOS en NTR komen in het hele
advies weinig aan bod, maar hun rol wordt wel
erkend en bevestigd. Dat is positief.
Voor de NTR worden de levensbeschouwelijke
taak en de culturele taak nog nader genoemd.
Bij levensbeschouwing moet gedacht worden
aan programmering over wereldgodsdiensten of
stromingen als islam, hindoeïsme, boeddhisme
en jodendom. Deze taak wordt, met het stoppen
van de 2.42-omroepen per 1 januari 2016, aan de
NTR toebedeeld. Het rapport bevat verder een
aantal goede aanbevelingen: meer onderlinge
samenwerking, meer samenwerking met
externe partijen, meer focussen op onlinecontent om de moderne mediaconsument te
bereiken. Allemaal goede voorstellen, die
overigens voor een groot deel al worden uitgevoerd door de publieke omroep.

In oktober maakt staatsecretaris Dekker zijn toekomstplannen bekend voor de publieke omroep.
Belangrijk onderdeel in de brief van de staatssecretaris is het openstellen van de publieke
omroep voor externe partijen, die zich direct bij
de NPO met programmavoorstellen kunnen
melden. De NPO stelt hiervoor maximaal 50% van
het programmabudget beschikbaar.
Dit betekent dat het garantiebudget van
omroepen zal dalen van 70 naar 50 procent.
Tweede onderdeel dat tot veel reacties heeft
geleid, is het schrappen van puur amusement in
het publieke aanbod.
Er zijn ook elementen in de brief van staatssecretaris Dekker, die leiden tot een versteviging
van de positie van de NTR. De focus op informatie, educatie en cultuur past naadloos bij de
NTR; dat zijn immers de pijlers waar de NTR zich
sinds de fusie op profileert. Verder wordt de NTR

11

Directieverslag 2014
Voorwoord1
Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2

3

Directieverslag5
Prijzen13
Programmering 2014	
Informatie
17
Educatie
21
Geschiedenis 26
Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit

30
36
44

Organogram48

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

in de plannen een centrale rol toegedicht in de
heroriëntatie op de levensbeschouwelijke
programmering van de publieke omroep.
2.42 omroepen
De NTR heeft een zogenoemde ‘plug-in’ functie
in het publieke bestel. Dit betekent dat de NTR
de taak heeft nieuwe toetreders in de backoffice
te faciliteren op productioneel, financieel en
organisatorisch gebied. Net zoals voor de Joodse
Omroep vervult de NTR deze taak voor de Moslimomroep. Hierbij is er een strikte scheiding met
de inhoud. De NTR is dus niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de programma’s. De manier
waarop de inplug-functie vanaf 2016 wordt
vormgegeven wordt in 2015 nader uitgewerkt.

Reorganisatie
Eind maart is gestart met het inventariseren
van de mogelijkheden om de benodigde
bezuinigingen vanaf januari 2015 te realiseren.
Naast het terugdringen van out-of-pocket
kosten had dit ook personele consequenties. In
april en mei is het reorganisatieplan geschreven
en na een aantal overleggen met de OR hebben
zij in juli een positief advies afgegeven. In totaal
heeft de reorganisatie 26,71 fte geraakt, dat zijn
32 medewerkers voor wie de reorganisatie
consequenties heeft.

Herinrichting
In verband met de toekomstige inhuizing van
BNN bij haar fusiepartner VARA wordt het NTR/
VARA-gebouw en het Entreegebouw bouwkundig en inhoudelijk heringericht. De werkzaamheden starten eind 2014. Daarnaast is door
de drie omroepen BNN-VARA, NTR en VPRO de
huidige werkwijze van de gezamenlijke diensten
geëvalueerd en efficiënter georganiseerd.
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De NTR maakt programma’s speciaal voor
iedereen en wil daarbij kwaliteit bieden. Ook in
2014 zijn de programma’s van de NTR hoog
gewaardeerd door publiek en vakgenoten,
getuige onder andere onderstaande prijzen.
International Emmy Awards: Bianca Krijgsman
In New York zijn de International Emmy Awards
uitgereikt. Bianca Krijgsman wint de Emmy voor
beste actrice voor haar rol als Mirte in De nieuwe
wereld. De coproductie van IJswater Films en NTR
is geregisseerd door Jaap van Heusden. Een film
over verlies, vluchten en over liefde uit een
onverwachte hoek.

Children’s Film Festival Seattle: Pedram
Paraster
De Maan van Anouar, een coproductie van de NTR
en IJswater Films, is in de prijzen gevallen op het
Children’s Film Festival in Seattle. Hoofdrolspeler
Pedram Paraster kreeg de ‘Special Jury Prize for
a Child Actor in a Short Film’. De jury bestond uit
kinderen van 10 tot 14 jaar.
De Tegel: Nieuwsuur en Het Nieuwe
Rijksmuseum
De Tegel is de jaarlijkse journalistieke vakprijs
ter handhaving en verbetering van de kwaliteit
van de Nederlandstalige journalistiek.
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Bianca Krijgsman als Mirte in De nieuwe wereld
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In de categorie Nieuwsverslaggeving gaat de prijs
naar Jan Eikelboom en Ruth Vandewalle voor hun
reportages over de oorlog in Syrië voor Nieuwsuur.
In de categorie Achtergrond wint de documentaire
reeks Het Nieuwe Rijksmuseum. Deze serie is al
eerder bekroond met de Zilveren Nipkowschijf en
een Gouden Kalf.
Montreal Festival of Films on Art: Het Nieuwe
Rijksmuseum en Off Ground
In Canada wint de NTR twee prijzen op het
Montreal Festival of Films on Art. De vierde
aflevering van de documentairereeks Het Nieuwe
Rijksmuseum ontvangt de Award in de categorie

Reportage. De dansfilm Off Ground van Boudewijn
Koole kreeg de Award for Creativity. Off Ground,
uitgezonden in NTR Podium, is onderdeel van het
project Point Taken, waarin choreografen en
regisseurs samenwerken aan korte dansfilms.
Zlinjeugdfilmfestival: Jongens
De Nederlandse Telefilm Jongens is de grote
winnaar op het Zlinjeugdfilmfestival in Tsjechië.
De film wint maar liefst vier prijzen waaronder de
Hoofdprijs van de Jeugdjury voor beste jeugdfilm, de Oecumenische Juryprijs voor beste
jeugdfilm en Gijs Blom wint de Miloš Macourekprijs voor beste jonge acteur.
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Telefilm Jongens
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TV-ident van de NTR

Innovatieprijs aanpak kindermishandeling: Het
Klokhuis
Kinderombudsman Marc Dullaert reikt een
cheque van 20.000 euro uit aan Het Klokhuis. De
prijs is voor het project ‘Kindermishandeling, je
kunt er wat mee doen’. De jury: “Nog niet eerder
is op deze schaal en op deze manier – met
inbegrip van de social media – in Nederland
aandacht besteed aan kindermishandeling.”

Telefilm heeft meerdere prijzen gewonnen en is
verkocht aan inmiddels zes landen. Jongens gaat
over Sieger, een sportieve, wat gesloten 15-jarige
jongen. Tijdens de atletiektrainingen ontmoet hij
Marc, zijn nieuwe teamgenoot. In een zomerse
film waarin nieuwe liefdes opbloeien, probeert
ook Sieger de liefde te ontdekken. Jongens is
geproduceerd door Pupkin in coproductie met de
NTR.

Giffoni International Filmfestival: Jongens
De NTR Telefilm Jongens wint de tweede prijs op
het Giffoni International Filmfestival in Italië. De

Red Dot Award: tv-idents van NTR
In Berlijn winnen de tv-idents van de NTR, de
korte filmpjes die na afloop van de programma’s
15

Prijzen 2014
Voorwoord1
Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2

3

Directieverslag5
Prijzen13
Programmering 2014	
Informatie
17
Educatie
21
Geschiedenis 26
Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit

30
36
44

Organogram48

te zien zijn, een Red Dot Award in de categorie
Communication Design. De Red Dot Awards zijn
een van de grootste designprijzen ter wereld. De
idents zijn een ontwerp van Gastproducties uit
Hilversum en zijn in zes varianten te zien. Al
eerder won de NTR een Red Dot Award: in 2011
kreeg het gehele huisstijlontwerp de prijs in
dezelfde categorie.
Lund International Architecture Film Festival:
Het Nieuwe Rijksmuseum
De eerste twee delen van de documentaire reeks
‘Het Uur van de Wolf: Het Nieuwe Rijksmuseum’
zijn bekroond met de ArchFilmLund Prize 2014
voor de beste documentaire over architectuur.
Volgens de jury is het “een waarlijk meesterwerk
en een belangrijke documentaire voor
architecten, planners, politici en medewerkers
van het museum om het zeer ingewikkelde
bouwproces te begrijpen.”
Cinekid: Zapp Music Challenge en Jongens
De Zapp Music Challenge sleept de publieksprijs
op Cinekid in de wacht. Deze onderscheiding
krijgt het programma vanwege de aflevering van
vorig jaar met het vijftienjarig drumtalent Tim
en de beroemde Caro Emerald. De Beste
Nederlandse Familiefilm gaat naar de NTR Telefilm
Jongens.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Gouden Kalf: Hollands Hoop, Das Wad, One Night
Stand en Jongens
De NTR is als coproducent betrokken bij vier
Gouden Kalveren. De nieuwe dramaserie Hollands
Hoop van NTR/BNN-VARA/VPRO wint het Gouden
Kalf voor beste TV-drama. In de categorie Korte
Film gaat het Gouden Kalf naar de film Das Wad
uit de NTR-reeks KORT! Loes Schepper wordt
onderscheiden als Beste Actrice Televisiedrama
voor haar rol in een productie uit de dramareeks
One Night Stand van NTR/BNN-VARA/VPRO. In de
categorie Beste Mannelijke Bijrol is Ton Kas de
gelukkige voor zijn rol in Jongens. Tot slot is de
Prijs van de Nederlandse Filmkritiek uitgereikt
aan Mischa Kamp voor Jongens.
OUTtv Media Award: Mirella van Markus
De maakster van NTR-documentaire ‘Wij willen
ook een kind’ Mirella Markus is door de
Nederlandse OUTtv-kijkers uitgeroepen tot
Mediapersoonlijkheid 2014. De Europese gay
lifestylezender hield een online poll op Facebook
waar fans konden stemmen.
MUSE Award: Na de bevrijding
De XL-versie is bekroond met een Bronzen MUSE
Award for Online Presence op het festival voor
Media en Technologie in Seattle.
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De informatieve programmering van de NTR
biedt ongebonden en onafhankelijke duiding van
de achtergronden van het nieuws. Dit is ook de
rol van de NTR in Nieuwsuur, dat samen met de
NOS wordt gemaakt en het toonaangevende
nieuws- en achtergrondenprogramma van de
publieke omroep is. Op de radio verrast de NTR
met een nieuw opinieprogramma: 1 op straat.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Nieuwsuur
In september bestond Nieuwsuur, gemaakt door
NOS en NTR, vier jaar. In die vier jaar is Nieuwsuur uitgegroeid tot een gezichtsbepalend

programma, waar niemand omheen kan. 2014
was het jaar waarin het programma van zes
naar zeven dagen uitzending in de week gaat.
Omdat het nieuws niet stopt op zondag, is er nu
ook op die dag een uitzending. Dominique van
der Heyde vervangt Ferry Mingelen als duider
van het parlementaire nieuws. Mariëlle
Tweebeeke en Twan Huys zijn de vaste
presentatoren. Ook Joost Karhof presenteert
regelmatig.
Buitenlandverslaggeving is toch al een prioriteit
van Nieuwsuur en dat is in het roerige jaar 2014
17
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helemaal het geval. Er is veelvuldig verslag
gedaan vanuit de brandhaarden in de wereld,
zoals het Midden-Oosten en Oekraïne. Zo is Rudy
Bouma als een van de eerste verslaggevers op
de rampplek van de MH17, het uit de lucht
geschoten vliegtuig met zoveel Nederlanders
aan boord. Nieuwsuur heeft vanaf het eerste
moment ook aandacht voor de situatie van de
plaatselijke bevolking in Oekraïne.
Onderzoeksjournalistiek is een ander speerpunt
van Nieuwsuur, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het
item over ouderen die wachten op zorg. Op basis
van eigen onderzoek stelt Nieuwsuur vast dat
ruim tienduizend ouderen wachten op een plek in
een verpleeg- of verzorgingshuis. De onthullende
reportage wordt gevolgd door een kritisch
studiogesprek door Twan Huys met staatssecretaris Martin van Rijn. Naar aanleiding van de
uitzending komt de overheid in actie om nog hetzelfde jaar de meest urgente situaties op te lossen.
Naast buitenlandverslaggeving en onderzoeksjournalistiek heeft Nieuwsuur in 2014 veel
aandacht voor financiële en economische
verslaggeving. Online breidt Nieuwsuur zijn
activiteiten op de sociale media verder uit, om
nog meer tegemoet te komen aan de
veranderende mediabehoefte.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

De website van Nieuwsuur is in 2014 een vast
onderdeel geworden van de NOS-website. Zo
kunnen er eenvoudiger koppelingen gemaakt

worden tussen nieuwsberichten van de NOS en
de achtergrondreportages van Nieuwsuur.
www.nieuwsuur.nl

1 op straat
De NTR lanceert in 2014 een opinieprogramma
dat zich onderscheidt op de Nederlandse radio: 1
op straat. Het programma wordt iedere werkdag
uitgezonden op NPO Radio 1 van 20.00 tot 20.30
uur. Rob Oudkerk of Marianne van den Anker
reist met de 1 op straat-bus, een mobiele studio,
door het hele land op zoek naar de betrokkenen
bij het nieuws van de dag, de achtergronden en
de meningen ter plekke. Het programma mag
zich verheugen in toenemende luisteraantallen
en valt op door zijn streven het ‘rauwe en
ongecensureerde’ nieuws aan bod te laten
komen. Iedere dag kiest de redactie een plek in
Nederland die op dat moment het nieuws van de
dag vertegenwoordigt. De redactie heeft veel
oog voor de diversiteit van de samenleving. De
website van 1 op straat verhuist aan het eind
van 2014 naar de NPO Radio 1 zenderredactie:
radio1.nl/1opstraat.
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College Tour
College Tour mag zich inmiddels een van de
beeldbepalende series van NPO 3 noemen. Het
aantal uitzendingen is daarom opnieuw
uitgebreid en er is ruimte gemaakt om enkele
afleveringen in het buitenland te maken.
Studenten staan nog steeds te trappelen om
mee te doen aan College Tour, want dat is het
unieke aan dit format: wie de uitzending
bijwoont kan daadwerkelijk meedoen door een
vraag te stellen aan de hoofdpersoon.
Social media (Facebook, Twitter, Instagram)
worden uitgebreid ingezet om liefhebbers te
voorzien van het laatste nieuws rondom het
programma en backstage content.
https://www.facebook.com/CollegeTour
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College Tour heeft er een gewoonte van
gemaakt om regelmatig nieuws te maken. Zo
verklapte zangeres Anouk wie de volgende
deelneemster aan het Eurovisie Songfestival is
(Trijntje Oosterhuis) en liet Microsoft-oprichter
en filantroop Bill Gates zich kritisch uit over het

Nederlandse beleid op het gebied van ontwikkelingshulp: “Het is cynisch dat juist nu het
beter gaat er in Nederland wordt bezuinigd op
ontwikkelingssamenwerking, terwijl een land
als Groot-Brittannië het budget juist verhoogt.
Met deze boodschap ga ik naar ministerpresident Rutte.” In New York ontvangt de
Belgische artiest Stromae, aan de vooravond
van zijn Amerikaanse en Canadese tournee, in
College Tour een dubbel platina award voor zijn
album Racine Carrée. De onbevangen vragen van
de studenten gecombineerd met het journalistieke vakmanschap van Twan Huys maken van
College Tour een niet te missen informatief
programma.
Radio Doc
Holland Doc Radio wordt in 2014 omgedoopt tot
Radio Doc. Een nieuwe naam voor het wekelijkse
radiodocumentaire-programma van NTR en
VPRO. Met Co de Kloet krijgt het programma ook
een nieuwe presentator. De Kloet is een NTRman pur sang bij wie dit onverwoestbare
format in goede handen is. Radio Doc biedt
iedere zondagavond korte en lange documentaires over onderwerpen die mensen in
Nederland bezighouden. De makers krijgen de
kans hun eigen stempel op de documentaires te
drukken. Radio Doc kijkt verder dan de waan
van de dag, zonder de urgentie uit het oog te
verliezen.
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5 jaar later
In de laatste dagen van december en eerste van
januari zendt de NTR al jaren een bijzonder
programma uit van Jeroen Pauw: 5 jaar later.
Mensen in het nieuws worden geconfronteerd
met interviews die Pauw vijf jaar geleden met
hen had en die daarna in de kluis verdwenen
zonder ooit te zijn uitgezonden. Ze worden
geconfronteerd met zichzelf in een andere
periode en de kijker is getuige van het zelfinzicht waartoe dat leidt. De titel 5 jaar later
moet soms wat ruimer worden opgevat.

Het kan journalistiek interessanter zijn om
de interviews nog iets langer te lagen liggen,
zoals dit jaar in het geval van sportjournalist
Wilfred Genee.
5 jaar later is ook altijd verrassend omdat
nooit te voorspellen is of het interview heel
persoonlijk wordt, zoals in het geval van Genee, of
juist een meer maatschappelijke lading krijgt,
zoals in het geval van politicus Ahmed Marcouch.
Het interview met oud-GroenLinks-fractievoorzitter
Jolande Sap is extra interessant omdat zij
openhartig terugkijkt op haar politieke val.
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5 Jaar later met Jolande Sap
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De NTR heeft een jarenlange expertise in het
maken van hoogwaardige educatieve
programma’s. Daarbij wordt altijd recht
gedaan aan de wettelijke opdracht er ‘voor
iedereen’ te zijn, dus voor jong en oud,
laagopgeleid en hoogopgeleid, autochtoon en
allochtoon. In 2014 heeft het uitbouwen van de
wetenschapsprogrammering prioriteit.
De Kennis van Nu
De NTR is dé wetenschapsomroep van
Nederland, met De Kennis van Nu als meest in
het oog springende programma. Diederik Jekel,
André Kuipers, Bart Meijer en Liesbeth Staats

laten hierin zien hoe belangrijk wetenschap is
voor onze maatschappij. Aanvankelijk bestaat
het programma uit korte reportages, maar de
onderwerpen blijken beter tot hun recht te
komen wanneer per aflevering voor één
onderwerp wordt gekozen. De zondagavond
wordt aan het eind van 2014 ingeruild voor een
beter tijdstip op de woensdag. Het toont de
ambitie van NTR en NPO om van dit programma
een ankerpunt op de Nederlandse televisie te
maken. De uitzending waarin Diederik Jekel in
vier maanden tijd van een ongetrainde nietsporter transformeerde in een marathonloper is
een van de meest opvallende afleveringen.

30
36
44

Organogram48

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Presentatoren van De Kennis van Nu
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De vorderingen zijn ook online te volgen op de
portal NPO Wetenschap, Facebook en Twitter.
Multimediale wetenschapsprogrammering
De Kennis van Nu is online te vinden op
NPOwetenschap.nl. Op deze portal komen
achtergronden en actualiteit op het gebied van
wetenschap samen. Meer wetenschap is te zien
in De Kennis van Nu Nieuws, in de aankoopserie
Focus - met vaak verrassende actuele Britse
documentaires - en in De Universiteit van
Nederland, het project van Alexander Klöpping
waarin hoogleraren een gepassioneerd betoog
houden over hun vakgebied. Deze colleges
worden sinds 2014 door de NTR op tv
uitgezonden.
Uiteraard hoort bij De Kennis van Nu ook De
Kennis van Nu op NPO Radio 1 op zondag, met
interviews met topwetenschappers door Coen
Verbraak en De Kennis van Nu op NPO Radio 5 op
maandag t/m vrijdag, met achtergronden bij de
wetenschap. Kortom, een multimediale aanpak

Radio
De NTR is een van de grootste radiobespelers van
de publieke omroep. De educatieve programma’s
vervullen daarin een belangrijke rol. Naast De
Kennis van Nu is er het dagelijkse NTR Academie
op NPO Radio 5: gesprekken over maatschappij,
cultuur en literatuur die aanzetten tot verder
lezen en onderzoeken. Via de site van NTR
Academie zijn uiteenlopende cursussen te
volgen. Ook is er de jaarlijkse NTR Radioprijs.
NTR Radioprijs
Het stimuleren van jong talent maakt deel uit
van de educatieve taak van de NTR. Voor de 24e
keer is de NTR Radioprijs uitgereikt, de
aanmoedigingsprijs voor jonge radiomakers.
Winnares is in 2014 Nele Eeckhout uit België. Alle
genomineerden, zes Vlaamse en vier
Nederlandse, zijn in de weken voorafgaand aan
de finale te gast bij Mijke van Wijk in Radio Doc
op NPO Radio 1. De jury onder voorzitterschap
van NTR-hoofdredacteur Bart Soepnel is
aangenaam verrast door het aantal van 29
inzendingen. Zowel de onderwerpen, van
persoonlijk tot journalistiek, als de aanpak, met
humor en lef, tonen een grote diversiteit.
FameLab
Nieuw is de bijdrage van de NTR aan een ander
project ter stimulering van jong talent:
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FameLab. In drie minuten tijd moeten jonge
wetenschappers in het Engels iets vertellen over
hun onderzoek. Deze van oorsprong Britse
wedstrijd voor wetenschapscommunicatie is
door de British Council naar Nederland gebracht.
Maia Elliott wordt de winnaar van de eerste NTR
Famelab Publieksprijs. Zij krijgt de prijs
uitgereikt door NTR-directeur Paul Römer. Dat
gebeurt in aanwezigheid van staatssecretaris
Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, die de juryprijs van de Famelab
Benelux competitie uitreikt aan Padraic Flood.
Kijken in de ziel
Kijken in de ziel is de succesvolle interviewserie
van Coen Verbraak over vakgenoten, hun werk,

drijfveren en dilemma’s. In 2014 wordt een serie
met journalisten gemaakt. Verbraak bezit de
gave diep in de psyche van zijn gasten door te
kunnen dringen. Voor de komende jaren staan al
weer nieuwe series op de rol, om te beginnen
met rechters.
Bijzonder is een serie Kijken in de ziel met
mensen die terminaal zijn. Ook deze is in de
maak.
De Wilde Keuken
Wouter Klootwijk maakt al jaren furore met zijn
Wilde Keuken: een houten keet van waaruit hij
de wereld intrekt op zoek naar antwoorden op
alledaagse culinaire vragen. Of het nu gaat over
oesters, uien of friet, Wouter weet altijd wel met

Organogram48
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Kijken in de Ziel van Coen Verbraak
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Knoop Gala

bijzondere verhalen thuis te komen, leerzaam
en onderhoudend. De schitterend gefilmde
reportages kunnen op veel lof rekenen van
critici en kijkers. Ook de Vlaamse kijkers smullen
van De Wilde Keuken. Daarom wordt het programma sinds 2014 ook in België uitgezonden.
De Vlaamse verslaggever Sven Speybrouck is
vanaf 2014 structureel te zien als de Vlaamse
pendant van Wouter Klootwijk.

Knoop Gala
Tijdens het Knoop Gala, gepresenteerd door
Paul de Leeuw, treden artiesten met een
verstandelijke beperking op met bekende
artiesten. Deze combinaties blijken altijd weer
ontroerend en hartverwarmend. Tegelijkertijd
maakt deze show een statement: mensen met
een verstandelijke beperking beschikken over
veel meer talenten dan menigeen denkt.
Daarom wordt ook aandacht gevraagd voor het
werk van Fonds verstandelijk gehandicapten.
Veel artiesten werken graag mee aan het Knoop
Gala. In 2014 zijn dat Wibi Soerjadi, Douwe Bob,
Giovanca, Nielson, Frans Duijts, Chef’Special
en Guus Meeuwis. Het Knoop Gala komt in 2014
vanuit Carré. Het programma levert Fonds
verstandelijk gehandicapten ruim 1.600
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miljoen kijkers.
In de klas
Een van de meest opvallende vernieuwingen in
2014 is de transformatie van Schooltv in de
leeftijdscategorie 12-18 jaar. In het kader van
beleidswijzigingen en bezuinigingen besluit de
NPO niet langer op zichzelf staande series te
programmeren voor deze doelgroep. De NTR
maakt van de nood een deugd en geeft nu
bestaande programma’s een tweede leven,
waaronder veel educatieve programma’s. (Zie
ook hoofdstuk Jeugd & Schooltv op pag 34.)

In de klas
Speciaal voor het voortgezet
onderwijs schooltv.nl
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Geschiedenis is al jaren een belangrijk thema
voor de NTR. Begrip van het verleden is immers
onmisbaar om de wereld van nu te begrijpen.
De NTR-geschiedenisprogramma’s zijn divers
van aard. Naast het wekelijkse Andere Tijden
zijn er de grote series over specifieke periodes.
Daarnaast is er het educatieve Verborgen
verleden, maar ook de spannende en populaire
Grote Geschiedenisquiz.
Andere Tijden
Andere Tijden (NTR/VPRO) staat al bijna 15 jaar
garant voor verrassende uitzendingen over de
geschiedenis van de 20e eeuw. Door de intensieve beeldresearch en de originele insteek weet
het programma een grote kijkersschare te
boeien. De portal NPO Geschiedenis zorgt voor

verdieping, extra materiaal en actuele
aanvullingen. Andere Tijden probeert altijd
parallellen te vinden tussen heden en verleden.
Zo maakt de redactie in 2014 naar aanleiding
van de Zwarte Pieten-discussie een uitzending
over een andere zwarte fictieve figuur die ooit
transformeerde: stripheld Sjors van Sjors en
Sjimmie.
De herdenking van de val van de Muur (in 2014
precies 25 jaar geleden) levert meerdere
afleveringen op, met indrukwekkende verhalen.
In de zomer van 1989 vluchtten duizenden
Oost-Duitsers naar de West-Duitse ambassades
van Boedapest en Praag in een poging het
Westen te bereiken. Zij lieten zich door niets en
niemand stoppen en gaven zo mede de aanzet
tot de ‘Wende’
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Andere Tijden specials
In 2014 zijn er twee Andere Tijden specials te
zien, extra lange uitzendingen vol bijzonder
beeldmateriaal. De ene special gaat over het
onbekende verhaal van grootadmiraal Karl
Dönitz, de man die als opvolger van Adolf Hitler
nog 23 dagen doorregeerde terwijl naziDuitsland feitelijk al verslagen was. De andere
special gaat over de jaren 90, een decennium
van vrijheid en optimisme, maar ook van
toenemende spanning en verruwing.
De Grote Geschiedenisquiz
De Grote Geschiedenisquiz (NTR/VPRO),
gepresenteerd door Joost Karhof, is ieder jaar
een succes. Ook in 2014 kijken ongeveer een
miljoen mensen naar de verrichtingen van vijf
teams die erop gebrand zijn geschiedeniskenners van het jaar te worden. Het team van
de onbekende Nederlanders – winnaars van de
schriftelijke voorronde – zegevierde.
De teams van acteurs, Eerste-Kamerleden,
oud-geschiedenisstudenten en jonge schrijvers
kunnen niet op tegen de kennis van het team
van ‘lezers’. Voor het eerst konden kijkers zich
meten met de kandidaten van de Grote
Geschiedenisquiz. Via een Tweede Scherm
hebben zij de gelegenheid om tot aan de finaleronde mee te spelen. Het succes van de quiz
leidt ertoe dat in 2015 een serie voorrondes zal
worden toegevoegd. Gedurende vier weken is
dan bijna dagelijks ook De Kleine Geschiedenisquiz te zien.

14-18 Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog
In 2014 is het een eeuw geleden dat de Eerste
Wereldoorlog uitbrak. NTR en VPRO participeren
in een internationale productie waarin de
lotgevallen van individuen de oorlog pijnlijk
dichtbij brengen. De serie wordt door NPO
Geschiedenis begeleid met een interactieve
‘longread’ die genomineerd is voor de
Geschiedenis Online Prijs:
http://www.npogeschiedenis.nl/wo1

Hans Goedkoop, Andere Tijden
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De NTR brengt bij deze serie ook een Europese
coproductie voor jongeren van 9 tot 14 jaar:
Kleine handen in een grote oorlog. Hierin wordt
de Eerste Wereldoorlog tot leven gebracht met
een samenspel van authentieke dagboeken,
zeldzame archiefbeelden, speelgoedmaquettes
en meeslepend drama.
Verborgen verleden
Televisiepresentator Ruben Nicolai is de meest
verrassende hoofdpersoon in een nieuwe reeks
van Verborgen verleden. Hij blijkt niet alleen een
nazaat van de zeeheld Witte de With, maar ook
van Willem van Oranje, diens zonen Maurits én
Frederik Hendrik, en zelfs (aantoonbaar) van
Karel de Grote. Maar waar Ruben echt mee thuis
kan komen is zijn verwantschap met Sir Michael
Scott the Wizard, een grote Middeleeuwse
geleerde die o.a. door Dante is vereeuwigd en die
werd beschouwd als een heuse tovenaar.
Verborgen verleden is gebaseerd op het Britse
format Who do you think you are? en is populair

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

onder de talrijke stamboomvorsers. De NTR is
met een stand aanwezig op het Famillement, de
beurs voor stamboomonderzoek.
NTR-presentator Ben Kolster interviewt daar
Aaf Brandt Corstius, een van de andere
hoofdpersonen. Dit jaar verschijnt ook een
nieuwe editie van het Stamboomboek van Rob
van Drie. Het boek gaat niet alleen in op de
verhalen in Verborgen verleden, maar biedt ook
een complete wegwijzer voor iedereen die zelf
aan de slag wil met stamboomonderzoek.
Verborgen verleden is een serie waarin
geschiedenis op een toegankelijke manier tot
leven komt, met prettig uiteenlopende hoofdpersonen, van sportpresentator Jack van Gelder
tot historisch letterkundige Herman Pleij. Dat
ook de kijkers en de NPO dat waarderen
verklaart waarom vrijwel meteen na het
beëindigen van de serie in 2014 werd besloten
tot een vervolg.
Geschiedenis in 2Doc
Ook het informatieve 2Doc - een overkoepelende
titel van de hele publieke omroep – kan een
platform zijn voor geschiedenis. De documentaire Het laatste hoofdstuk is in deze rubriek
uitgezonden: een huiveringwekkend portret van
twee mannen die in de Tweede Wereldoorlog
wegvluchtten van de Arbeits-einsatz en
vervolgens in een vernietigingskamp terechtkwamen. Twee werkweigeraars, met twee
verschrikkelijke verhalen over martelingen en
28
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ontberingen. Ook de documentaire Fatsoenlijk
land was in 2Doc te zien. Deze ging over Bob van
Amerongen en Jan Hemelrijk, oprichters en
leiders van de PP (Porgel en Porulan) verzetsgroep die tijdens de Duitse bezetting een grote
groep Joden het leven heeft gered. Een bijzondere documentaire over een ten onrechte
weinig bekende verzetsgroep.

Deze XL-versie is ontwikkeld met steun vanuit
het programma Beelden voor de Toekomst. Video
Dock zorgde voor de technische ontwikkeling, de
redactie van NPO Geschiedenis voor inhoudelijke
ondersteuning. Voor het historische materiaal is
dankbaar gebruik gemaakt van verschillende
archiefcollecties.
Zie: http://www.nadebevrijding.nl/

Na de bevrijding
Het wordt zo langzamerhand een indrukwekkend rijtje: De Oorlog, De Slavernij, De
Gouden Eeuw en in 2014 dan Na de bevrijding.
De NTR geeft in deze documentaireserie een
indringend beeld van de jaren 1945-1950: een
weinig belichte periode waarin ons net bevrijde
land zich moest oprichten uit de chaos van de
oorlog. De zeven documentaires gaan onder
meer over terugkeer uit de kampen, afrekenen
met verraders, de wederopbouw en de oorlog in
Nederlands-Indië.
Bijzonder is de speciale XL-versie van de serie, in
samenwerking met het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid. Deze interactieve versie
biedt kijkers de kans in hun eigen tempo te
grasduinen door de archiefbeelden die voor de
serie gebruikt werden. De online-variant
verschaft kijkers toegang tot de volledige
filmbeelden, muziek, foto’s en krantenartikelen
via hun tablet of webbrowser. Zo kunnen kijkers
naar eigen wens het beeld- en geluidsarchief
van deze periode raadplegen.

Na de bevrijding
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KORT! 2014, Das Wad

Het brede cultuuraanbod van de NTR openbaart
zich in 2014 wederom in volle glorie op alle
denkbare mediaplatforms. Kenmerkend is de
aandacht voor genres die bij andere omroepen
niet of nauwelijks aan bod komen. De NTR geeft
daarbij graag een podium aan jong talent.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Dat is bijvoorbeeld terug te zien in drama (o.a.
KORT!), klassieke muziek (EBU Young Musicians
Competition) en jazz (Mijke en Co Live!). Maar de
NTR kiest ook bijzondere invalshoeken (Leve de
Volksopera!) en mainstream onderwerpen
(documentaire Idols-reünie) om te verrassen en

te verrijken. Daarnaast blijft de basis van de
culturele programmering stabiel en van
vertrouwde kwaliteit, met vaste waarden als
Het Uur van de Wolf, Kunststof, de NTR
Zaterdagmatinee, de Top 2000 a gogo en
hoogstaand Nederlands drama i.s.m. VARA en
VPRO (o.a. Hollands Hoop en A’dam-E.V.A.). Ook op
het gebied van diversiteit maakt de NTR met
Jörgen Rayman en Jandino de slogan ‘speciaal
voor iedereen’ meer dan waar.
De samenwerking met tal van producenten,
culturele organisaties en festivals staat in 2014
30
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opnieuw garant voor een zeer divers aanbod.
Van De Nationale Opera tot Pinkpop, van Go Short
(korte film) tot North Sea Jazz. De vertaling naar
programmering vindt vaak cross- en multimediaal plaats. Het door de NTR onderhouden
digitale themakanaal NPO Cultura bewijst hierbij
telkens zijn waarde als platform voor verdieping
in de vorm van bijzonder archiefmateriaal of
extra lange live-uitzendingen.

Enkele programmatische
hoogtepunten uit 2014:
MetMichiel best beluisterd
NTR-dj Michiel Veenstra verhuist vanaf 6 januari
van de avond (20-22 uur) naar de ochtend
(10-12 uur) op NPO 3FM. De overstap pakt goed
uit. Zijn programma MetMichiel groeit al snel uit
tot het best beluisterde programma van de
popzender, zo blijkt uit de luistercijfers over de
eerste maanden van 2014.

Eindredacteur Loïs de Jong is blij met de cijfers:
“De ochtend is traditioneel al een goed
beluisterd tijdstip. Maar dat we nu overall
marktleider Radio 538 voorbij gaan in de

beluistering, mag toch wel een mooie prestatie
genoemd worden. Alle reden om door te gaan op
de ingeslagen weg.” In januari is de geheel
vernieuwde site van www.metmichiel.nl online
gegaan. Met o.a. Listomania en regelmatig
specials over popmuziek.
Leve de Volksopera!
In drie afleveringen op NPO 2 zien we hoe
buurtbewoners van de Utrechtse volkswijk
Ondiep uitgroeien tot echte operasterren. Onder
begeleiding van mezzosopraan Tania Kross en
het Groot Omroepkoor bereiden zij zich voor op
een eigen opera, gebaseerd op een speciaal voor
de wijk geschreven libretto op de wijs van
bekende operaklassiekers. Ondiep kampt met
een negatief imago, onder andere door de rellen
uit 2007, terwijl opera vaak het etiket ‘elitair’
opgeplakt krijgt. Het programma Leve de
Volksopera! rekent met beide vooroordelen op
een speelse manier af en bereikt met een
gemiddeld kijkcijfer van 221.000 een veel
grotere doelgroep dan de kijkers en luisteraars
van onze traditionele operaprogramma’s.
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Hollands Hoop en A’dam-E.V.A.
Op 27 september gaat de serie Hollands Hoop
van start, met Marcel Hensema en Kim van
Kooten in de hoofdrollen. Hensema speelt een
forensisch psychiater die met zijn gezin naar
het Groningse platteland verhuist. Daar blijkt
het boerenbedrijf een front voor een criminele
organisatie. De psychiater rolt langzaam in een
carrière als drugshandelaar. Na de eerste
aflevering wint de serie, geschreven door Franky
Ribbens en geregisseerd door Dana Nechushtan,
meteen al een Gouden Kalf voor beste TV-drama.
Ook pers en publiek weten de serie zeer te
waarderen, wat de weg baant voor een vervolg.
Tijdens de uitzendperiode zorgt een actieve
Facebookcampagne voor extra aandacht. Elke
week zijn er filmpjes achter de schermen te
zien, gemaakt door cast en crew zelf.
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In november komt het langverwachte vervolg op
de serie A’dam-E.V.A., over de turbulente
liefdesgeschiedenis van twee jonge mensen in
Amsterdam. Het vertrouwen in de serie is groot.

Al voordat de tweede serie van start gaat, wordt
bekend dat er ook een derde seizoen zal komen.
Serie 2 maakt de verwachtingen, in termen van
kijkcijfers en waardering, meer dan waar.
Bij de serie is sinds 2011 een speciale Facebookpagina in het leven geroepen. Deze pagina heeft
ondertussen al 22.924 fans.
Daarnaast kent de serie ook een speciale
‘making of’ FB-pagina. Deze pagina is door de
makers in het leven geroepen om de meer
betrokken en actieve fans te bedienen. Via deze
‘making of’ FB-pagina worden veelal oproepen
gedaan voor figuratie of props, of er worden
speciale achter-de-schermenfilmpjes van de
cast gepost. Rond Valentijnsdag is er een
speciale socialmedia-campagne. Op 1.600
plekken in Nederland worden spiegels beplakt
met stickers waarop iedereen wordt opgeroepen een foto van zichzelf voor de spiegel te
maken en deze via een app te uploaden met de
hashtag #IkKanBlijvenKijkenNaarJou, met kans
op diverse prijzen.
Crowdsourcing leaders A’DAM & E.V.A. II
A’DAM & E.V.A. II had iedere week een nieuwe
leader, aangepast aan het thema van de
aflevering. De leaders zijn met behulp van fans en
het publiek tot stand gekomen (crowdsourcing).
Het publiek werd opgeroepen per thema video’s
in te sturen: denk aan thema’s als baby’s, sport
en spel en verhuizen. In totaal waren 121 x 8 =
968 video’s nodig voor de leaders.
32
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stand gekomen zijn.
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Schitteringen op NFF en IDFA
De première van de documentaire U kunt nog
stemmen zorgt tijdens het Nederlands
Filmfestival voor veel publiciteit. Wat blijkt: het is
niet alles goud wat er blinkt in de levens van de
eerste Idols-finalisten, zo blijkt uit Emma
Westermanns verslag van hun reünie ruim 10
jaar na dato. De tv-uitzending volgt vlak na het
NFF, maar het kijkcijfer van 294.000 blijft wat
achter bij alle media-aandacht.
Tijdens het IDFA schittert de NTR als vanouds
met onder andere drie premières in Tuschinski.
Op de slotavond volgt de bekroning. De
ontroerende documentaire Naziha’s Lente van
Gülsah Dogan wint de publieksprijs, terwijl Het
Nieuwe Rijkmuseum - de film de internationale
juryprijs in de wacht sleept. Ook De Avond van
de Wolf beleeft tijdens het IDFA zijn eerste
editie en is meteen een succes.

Finale Heel Holland Prakt
Op vrijdag 12 december 2014 vindt de finale
plaats van Heel Holland Prakt, de kookwedstrijd
met een knipoog van het NTR-radioprogramma
Mangiare! De finale wordt uitgezonden vanuit
Studio Desmet in Amsterdam. Mangiare! is een
smakelijk en toegankelijk programma voor alle
‘gewone’ kookliefhebbers in Nederland.
Luisteraars van Mangiare! konden aan de
kookwedstrijd meedoen door hun eigen recept
voor een ‘lekker prakkie’ in te sturen. Het moest
voldoen aan de volgende voorwaarden: klaar in
een half uur, betaalbaar (om niet te zeggen
goedkoop) en toch origineel. Iedere maand
selecteerde de redactie een van de ingezonden
recepten. Deze werden allemaal tijdens de
finale-uitzending bereid, geproefd, besproken en
beoordeeld. Alle recepten zijn te vinden op
ntr.nl/mangiare.

25 jaar Groot Dictee der Nederlandse Taal
De jaarlijkse spellingtoets onder leiding van
Philip Freriks en Martine Tanghe beleeft in 2014
haar 25-jarig jubileum. Schrijver van de
33
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dicteetekst is dichter/performer Bart Chabot,
die aan alle 24 voorgaande edities heeft
meegedaan. Onder de prominenten bevinden
zich onder anderen staatssecretaris Fred
Teeven, advocaat Jan-Hein Kuijpers en acteur
Frank Lammers, die al eens eerder aan het
Dictee hebben meegedaan. Winnaar wordt de
21-jarige student Randy van Halen uit
Dordrecht. Ook de plaatsen 2 en 3 worden door
Nederlanders bezet. Alleen bij de prominenten
behalen de Vlamingen dit keer de topnoteringen.
Hoewel het kijkcijfer van 722.000 wat
achterblijft bij voorgaande jaren, maakt Het
Groot Dictee via social media een spectaculaire
groei door. Dit is te danken aan een actieve
Twitter- en Facebookcampagne vanuit de NTR,
mede ondersteund door Twitter Nederland zelf.
De campagne strekt zich uit van vier weken
voor de uitzending, met veel taal- en spellingtips, tot een twitterspreekuur na de uitzending
met een van de juryleden. Uiteraard wordt ook
tijdens de uitzending opgeroepen om met
#grootdictee flink mee te twitteren. Het
programma is gedurende 22 uur trending topic
en het aantal volgers van @NTRGrootdictee
stijgt binnen enkele weken van een kleine 400
tot bijna 2.800.
Om de deelnemers en alle thuisschrijvers goed
voor te bereiden, geeft Bart Chabot in korte
filmpjes enkele bruikbare spellingtips.
Philip Freriks en Bart Chabot bij het 25 jaar
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Groot Dictee der Nederlandse Taal
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De laatste Kunststof TV en NTR Podium
Kunststof TV en NTR Podium houden eind 2014
op te bestaan. Als gevolg van besluitvorming
binnen de NPO vloeien beide programma’s in
januari 2015 samen in een nieuw, extra lang
muziekprogramma rond Paul Witteman op de
late zondagmiddag: Podium Witteman. De
laatste Kunststof TV blikt terug op de campagne
Nederland schreeuwt om cultuur van drie jaar
geleden. De protesten zijn hevig. De bezuiniging
op kunst en cultuur is fors. Hoe staan de
kunsten er inmiddels voor? En hoe nu verder?
Schrijver Charlotte Mutsaers, acteur Gijs
Scholten van Aschat en componist Michel van
der Aa maken onder leiding van presentator
Joost Karhof de balans op.

NTR Podium besluit het jaar met een ‘best
of’-uitzending. Met o.a. fragmenten uit een
documentaire over de pianisten en broers
Arthur en Lucas Jussen; de rubriek NTR Podium
Première, waarin componisten in 24 uur een
nieuw stuk schrijven; het project Concert op de
Werkvloer, dat muziek naar onverwachte
plekken brengt; de finale van Eurovision Young
Dancer, gewonnen door Nederlands danstalent
Sedrig Verwoert; en de inleiding van opera Die
Zauberflöte.
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NTR Jeugd & Schooltv beleeft in 2014 een
buitengewoon opwindend jaar. De koerswijziging van Schooltv, met het doel relevant te
zijn voor school én thuis, leidt tot ingrijpende
keuzes in de programmering. Nieuwe programma’s als De Buitendienst, het Zapp
Weekjournaal en Studio Snugger zien het licht.
De vakgerichte series voor het voortgezet
onderwijs maken plaats voor educatieve
bewerkingen van bestaande programma’s.
Schooltv zelf verdwijnt als ‘merk’ van het
televisiescherm en ontwikkelt zich in razend
tempo tot een volwaardig online platform met
een geheel vernieuwde website. Verreweg de
meeste opwinding ontstaat door de Zwarte
Pietendiscussie, die in het najaar haar climax
bereikt rond de uitzending van Het
Sinterklaasjournaal.
De koerswijziging van Schooltv wordt ingegeven
door bezuinigingen op de publieke omroep. De
NPO dwingt de NTR tot andere keuzes.
Programma’s die onder het label Schooltv op
televisie worden uitgezonden, dienen een
algemener karakter te krijgen, waardoor ze ook
geschikt zijn voor de zogenoemde ‘thuismarkt’.
Deze verandering luidt het einde in van de
bekende Schooltv-titels Koekeloere (groep 1-2),
Huisje Boompje Beestje (groep 3-4), Nieuws uit
de Natuur (groep 5-6) en het Schooltvweekjournaal (groep 7-8); programma’s die
sterk geënt waren op het curriculum.
In plaats daarvan ontwikkelt de NTR nieuwe
programma’s met vrijere formats, waarin de

Studio Snugger

voor de NTR kenmerkende mix van educatie en
humor ruim baan krijgt. De Buitendienst en
Studio Snugger zijn daarvan treffende
voorbeelden. Deze programma’s worden ook
onder de vlag van de NTR uitgezonden, in plaats
van Schooltv.
De meeste reacties, met name vanuit het onderwijs, roept het stoppen van het Schooltvweekjournaal op. Het programma is 33 jaar
onder schooltijd te zien. Na de zomervakantie
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komt er een nieuw jeugdactualiteitenprogramma voor terug: het Zapp Weekjournaal.
Dit programma, een samenwerking van NOS en
NTR, wordt op zondagmiddag uitgezonden. Na
de uitzending komt het programma direct online
op schooltv.nl, zodat het op elk gewenst moment
in de klas bekeken kan worden.
Nieuwe portal
De nieuwe koers van Schooltv wordt ook zichtbaar
in een geheel vernieuwde website. Schooltv.nl
wordt omgebouwd tot een rijk gevulde
videoportal, waarin de veelgebruikte Schooltvbeeldbank volledig wordt geïntegreerd.
Aangevuld met talloze fragmenten en uitzendingen van alle jeugdprogramma’s van de NTR
biedt de portal bij aanvang al een enorm videoarchief, waarbinnen makkelijk op leeftijd en
trefwoord gezocht kan worden. Na een intensieve bouw- en testfase gaat de website in mei
online. Een grote reclamecampagne op radio,
televisie en internet volgt aan het begin van het
nieuwe schooljaar. ‘Schooltv – Nu ook voor thuis’,
luidt de boodschap. Het effect van de campagne

is duidelijk merkbaar in het bezoek aan de portal.
Na een licht (ingecalculeerd) verlies bij de
lancering, laat het bezoek in september een
behoorlijke stijging zien ten opzichte van
dezelfde maand in het voorgaande jaar (+14%).
In de Klas
De bezuinigingen op Schooltv treffen de
programma’s voor het voorgezet onderwijs
extra hard.

Dit betekent zelfs per september het einde van
alle specifieke programma’s, die voor de
verschillende vakgebieden worden gemaakt,
zoals Bio Bits voor biologie en HistoClips voor
geschiedenis. Toch wil de NTR het aanbod voor
het voorgezet onderwijs op peil houden. De
oplossing wordt gevonden in het bewerken en
verrijken van bestaande tv-programma’s, zoals
Nieuwsuur, Andere Tijden en De Kennis van Nu,
tot korte leerzame programma’s die geschikt
zijn voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Zo vinden in korte tijd, en tegen relatief lage
kosten, series als Nieuwsuur in de klas
37

Programmering Jeugd & Schooltv 2014
Voorwoord1
Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2

3

Directieverslag5
Prijzen13
Programmering 2014	
Informatie
17
Educatie
21
Geschiedenis 26
Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit

30
36
44

Organogram48

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

(o.a. over de Europese Unie) en Andere Tijden in
de klas (o.a. over Nederland in de Eerste
Wereldoorlog) via het vernieuwde Schooltv.nl
hun weg naar het voortgezet onderwijs. Dit
videoaanbod gaat gepaard met begeleidend
gratis online lesmateriaal, aangeboden door
NTR Schooltv, uitgever EDG of andere
samenwerkingspartners. De nieuwe aanpak valt
zowel binnen het onderwijs als bij de NPO in
goede aarde.
Het Sinterklaasjournaal en de Pietendiscussie
De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet
laait in 2013 enkele weken voor het bezoek van
Sinterklaas aan Nederland op. De opnamen van
het Sinterklaasjournaal zijn dan echter al
achter de rug. De discussie is fel en werpt haar
schaduw vooruit over de viering van het
Sinterklaasfeest in het volgende jaar. Grote
vraag is hoe de redactie van Het Sinterklaasjournaal met de discussie zal omgaan bij het
schrijven van het scenario voor de serie in 2014.

Na de bekendmaking in het voorjaar van de
aankomststad, Gouda, komt de Pietendiscussie

zoals verwacht weer op gang. Gezien de status
die Het Sinterklaasjournaal in al die jaren heeft
opgebouwd, is het niet verwonderlijk dat de ogen
van ouders, scholen en organisatoren van lokale
Sinterklaasintochten ook op de NTR gericht zijn.
Om nog maar te zwijgen van de media. De NTR
stelt zich echter op het standpunt, dat het niet
haar rol is om actief aan de discussie deel te
nemen. Ze formuleert een statement, dat
consequent wordt uitgedragen en tevens de
spanning naar de start van het Sinterklaasjournaal op 11 november tot ongekende hoogte
brengt. Het statement luidt als volgt:
“De NTR volgt de maatschappelijke discussie
over Zwarte Piet op de voet. Wij zijn ons bewust
van de rol van Het Sinterklaasjournaal in de
beleving van het Sinterklaasfeest in Nederland.
Deze rol zien wij in het licht van de publieke taak
van de NTR als onafhankelijke omroep, om
maatschappelijke ontwikkelingen in onze
programma’s te weerspiegelen; niet om ze te
sturen of om er standpunten over in te nemen.
Juist om deze rol op zorgvuldige wijze te
vervullen, zijn wij geen actieve deelnemer in de
discussie over Zwarte Piet.
De gevolgen die de discussie heeft voor de
traditie en beleving van het Sinterklaasfeest in
de samenleving zullen ook hun weerslag
vinden in onze programma’s. Over de mate
waarin en de wijze waarop doen wij van tevoren
geen mededelingen. Dat zal vanzelf uit de
programma’s blijken.”
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Bij een groot deel van de bevolking is de
opluchting groot als tijdens de eerste aflevering
van Het Sinterklaasjournaal op 11 november
blijkt, dat Sinterklaas gewoon Zwarte Pieten aan
boord van de stoomboot heeft. Twee dagen later
wordt echter duidelijk, dat de redactie ook
gehoor heeft gegeven aan de maatschappelijke
roep om vernieuwing. Eerst verschijnen er
zogenoemde Roetveegpieten ten tonele. Later
komen daar zelfs enkele clowns bij die, met
behoud van hun schmink maar in een pietenpak,
hun pietendiploma weten te halen. De NTR
verantwoordt deze keuze als volgt: “Door diverse
elementen die in de discussie een rol hebben
gespeeld te verwerken in de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal, laten we traditie en
vernieuwing hand in hand gaan. Zo kan iedereen
die Sinterklaas wil vieren zijn eigen invulling van
het feest kiezen.”

journaal, in termen van kijkcijfers, geen
windeieren. Alle records worden gebroken. In de
reguliere doelgroep 6+ bedraagt het gemiddeld
aantal kijkers van de uitzendingen om 18:00 uur
810.000. Dit is 130.000 meer dan het record van
2013. Voor een completer beeld dienen ook de
kijkcijfers van de doelgroep 3+ meegerekend te
worden. Dan blijkt het gemiddeld aantal kijkers
van de uitzendingen om 18.00 uur op 1 miljoen te
zitten. Dat dit een overtuigend record is, blijkt uit
het feit dat de afgelopen jaren de miljoenen-grens
überhaupt maar bij drie uitzendingen is gehaald.
Ook online worden wederom records verbroken.
De website van het Sinterklaasjournaal wordt
meer dan 1,3 miljoen keer bezocht in vier weken
tijd.

Deze aanpak levert de NTR na afloop veel
waardering in de samenleving op. Eindredacteur
Ajé Boschhuizen blikt tevreden terug: “Het
Sinterklaasjournaal heeft ook dit jaar weer de
kinderlijke magie, spanning en vrolijkheid van het
Sinterklaasfeest in de uitzendingen de hoofdrol
laten spelen. Tegelijkertijd is de gelaagdheid van
ons programma niemand ontgaan. We hebben
het mogelijk gemaakt dat iedereen het
Sinterklaasfeest op zijn eigen manier kan vieren.
Daar zijn we heel erg trots op.”

De Buitendienst (van Nieuws uit de Natuur)
In januari wordt het Schooltv-programma
Nieuws uit de Natuur opgevolgd door een geheel
nieuw jeugdprogramma over natuur. Met een
nieuwe titel: De Buitendienst (van Nieuws uit de
Natuur), nieuwe gezichten: de cabaretiers Tom
van Kalmthout en Yannick van de Velde en een
nieuw tijdstip: elke vrijdag om 17.35 uur. In hun
oude stadsbus (Buiten Dienst) gaan Tom en
Yannick op pad en ontdekken - soms aan den
lijve en vaak met humor - de vele bijzonder- en
eigenaardigheden van de natuur om ons heen.
De reacties op het programma, ook vanuit het
onderwijs, zijn direct positief.

Kijkcijfers Sinterklaasjournaal
De discussie rond Zwarte Piet legt Het Sinterklaas-

Enkele andere hoogtepunten uit de
jeugdprogrammering:
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Beste Vrienden Quiz
Vlak voor de jaarwisseling 2013/2014 gaat de
Beste Vrienden Quiz (BVQ) van start. Een
gevarieerde, spannende en vrolijke kennisquiz
tussen twee duo’s van beste vrienden. Tactiek,
samenwerking, logisch nadenken en het
geheugen zijn net zo belangrijk als parate
kennis. De quiz, onder leiding van Klokhuispresentator Bart Meijer, begint meteen in een
dagelijkse frequentie van een kleine honderd
afleveringen. De reeks is succesvol, hetgeen NPO
Zapp beloont met een nieuwe reeks in het
nieuwe seizoen.

Het Klokhuis over Hersenen
2014 is het Europees Jaar van het Brein. In
Nederland wordt hier aandacht aan besteed
tijdens de Brain Awareness Week van 10 tot en
met 16 maart. Het Klokhuis sluit hierbij aan met
een speciale serie uit over hersenen vanaf 11
maart. Hoe werkt dit meest ingewikkelde orgaan
van het menselijk lichaam? Hoe werken 86
miljard hersencellen samen om ons te laten doen
wat we doen en ons te laten zijn wie we zijn? En
wat gebeurt er als er in dat ingewikkelde
netwerk een kink in de kabel komt? De serie telt
negen afleveringen en is tot stand gekomen in
samenwerking met de Hersenstichting.
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Nienke in het Klokhuis over Hersenen
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Het Klokhuis zoekt ontwerpers
In september start Het Klokhuis een serie van vijf
wekelijkse afleveringen over design: ‘Het Klokhuis
zoekt ontwerpers’. Aan de serie is een ontwerpwedstrijd voor kinderen gekoppeld. Onder het
motto ‘Iedereen aan tafel’ worden kijkers
uitgenodigd alle attributen te ontwerpen voor
een Klokhuis Design Diner, dat tentoongesteld zal
worden tijdens Dutch Design Week 2015.
Inspiratie krijgen ze uit de televisie-afleveringen,
waarin we jonge ontwerpers aan het werk zien
met vijf concrete objecten: een stoel, een tafel,
bestek, servies en licht. Centrale vraag daarbij is
telkens: Hoe kun je de wereld beter maken? Het
Klokhuis hoopt met deze afleveringen jonge
kijkers bewust te maken van het feit dat alles om
hen heen is ‘ontworpen’ en dat nog steeds veel
voor verbetering vatbaar is.

Het Klokhuis maakt prehistorische Oertoer
In de afgelopen 25 jaar is één vraag het allermeest gesteld aan de redactie van Het Klokhuis:
Hoe is de aarde ontstaan en de mens die daarop
rondwandelt? Het Klokhuis probeert vanaf eind
oktober antwoord op die vraag te geven met een
spectaculaire 8-delige serie over de prehistorie:
De Oertoer. Presentatoren Nienke de la Rive Box
en Maurice Lede maken een ongelooflijke reis
door de geschiedenis van onze planeet.
De Eerste Wereldoorlog door de ogen van
kinderen
De NTR-serie Kleine handen in een grote oorlog is
een unieke Europese coproductie voor jongeren
van 9 tot 14 jaar. Hierin wordt de Eerste
Wereldoorlog weer tot leven gebracht met een
samenspel van authentieke dagboeken,
zeldzame archiefbeelden, speelgoedmaquettes
en meeslepend drama. Deze unieke serie is niet
alleen bij de NTR te zien, maar in landen door
heel Europa. ‘Kleine handen in een grote oorlog’
is onderdeel van de internationale productie: 14,
Diaries of the Great War en is de jeugdserie bij
de documentaire: ‘14-18 Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog’.
Zapp Music Challenge
Begin oktober start een nieuwe reeks van Zapp
Music Challenge op NPO Zapp. Ook in deze serie,
gepresenteerd door Maurice Lede, krijgen
muzikale kinderen de uitdaging van hun leven.
Dat ze een instrument kunnen bespelen of eigen
liedjes kunnen schrijven, staat vast.
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Maar durven ze ook met een wereldberoemde
artiest voor tienduizend mensen op te treden,
een solo te spelen op Pinkpop of samen met een
bekende artiest een nummer te schrijven? In
Zapp Music Challenge worden de jonge talenten
gevolgd op weg naar de uitdaging. Met medewerking van o.a. Chef’Special, Within Temptation,
Racoon, Nielson, het Radio Filharmonisch Orkest
en Typhoon. Tijdens Cinekid, het jaarlijkse
media- en filmfestival voor de jeugd, wint Zapp
Music Challenge een Cinekid Kinderkast 6-12
jaar (Publieksprijs tv-programma’s).
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AAP POOT PIES
In de tweede helft van oktober presenteert de
NTR op NPO Zappelin de vrolijke kleuterserie AAP
POOT PIES. De serie, onder regie van Simone van
Dusseldorp, speelt zich af in de dierentuin en
geeft een kijkje in de stoere, energieke,
poëtische en eigenzinnige kleuterwereld vol
avonturen. Met onder anderen Teun Kuilboer als
vader en dierenverzorger en Philip Freriks als
dierentuindirecteur.

Welkom bij de Romeinen
In deze historische comedy voor alle leeftijden
ontvangt tv-presentatrice Dorine Goudsmit haar
Romeinse gasten die al eeuwen dood zijn, maar
voor één keer een uitzondering maken, zoals de
keizers Nero, Caesar en Augustus. Samen met
hen kijkt zij terug op de hoogte- en dieptepunten uit hun tijd. Welkom bij de Romeinen is
geschreven en geregisseerd door Niek Barendsen,
dramaturg bij Het Klokhuis, en wordt gespeeld
door onder anderen Plien van Bennekom, Paul
de Leeuw , Carice van Houten, Hans Kesting,
Marc-Marie Huijbregts, Olga Zuiderhoek, Ellen
Pieters, Arjan Ederveen, Alex Klaasen, Pierre
Bokma, Laus Steenbeeke, Remko Vrijdag, Gijs de
Lange, Dick van den Toorn, Waldemar Torenstra,
Martine Sandifort, Frank Lammers en Stefan
Stasse. Welkom bij de Romeinen is het vervolg op
de succesvolle historische comedyserie Welkom
in de Gouden Eeuw.
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mag afmaken of door een valluik valt. Om ook
thuis mee te kunnen stemmen ontwikkelt de
NTR een speciale app, die begin 2015 gelanceerd
zal worden.
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Studio Snugger
Half december gaat Studio Snugger van start,
een nieuw jeugdprogramma voor kinderen
vanaf 5 jaar. In de studio loopt presentator
Thomas van Luyn in rap tempo langs
verschillende onderwerpen en stelt de vraag: ‘Is
dit snugger of is het kletspraat?’. Van Luyn
wordt bijgestaan door een bont gezelschap van
deskundigen, zoals Owen Schumacher, Mike
Boddé, Rene van ‘t Hof, Tineke Schouten, Ursul
de Geer en John Buijsman.
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De NTR vervult een voorbeeldfunctie op het
gebied van diversiteit. Met programma’s als De
Dino Show en zo: RAYMANN en in het verleden
PREMtime, De Meiden van Halal en Dunya en
Desie, laat de NTR al jaren zien hoe deze
wettelijke taak op aanstekelijke wijze kan
worden ingevuld. De NTR heeft ook internationaal een voortrekkersrol, bijvoorbeeld in
de organisatie van de Prix Europa IRIS, de
mediaprijs voor interculturele tv-programma’s,
die in 2014 is gewonnen door de Zwitserse
documentaire Sound of Torture.
Actieve radio- en webredactie
Dichtbij Nederland is al jaren een vaste waarde
op NPO Radio 5. Dit multiculturele radio-

programma van NTR en Moslim Omroep biedt
dagelijks achtergrondreportages en belangrijk
nieuws uit binnen- en buitenland. Vaste
presentatoren in 2014 zijn Naeeda Aurangzeb
en Fouad Sidali. Door het grote correspondentennetwerk komt de wereld letterlijk dichtbij
Nederland. Nieuw is de wekelijkse PluriShow.
Hierin schetst Emil Andel op zijn eigen
droogkomische manier in enkele minuten een
beeld van een land dat die week in het nieuws is.
Dichtbij Nederland valt bovendien op door de
actieve webredactie. Dagelijks worden de meest
spraakmakende fragmenten online gezet en via
social media, met name Twitter, onder de
aandacht gebracht.
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Hakim Traïdia in Vals Plat
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Ook het programma 1 op straat heeft veel oog
voor de diversiteit van de samenleving (zie ook
hoofdstuk Informatie, pag. 17).
Wildpark Nederland
In de nieuwe serie Wildpark Nederland gaan Emil
Andel en Kim Brand op zoek naar de oernatuur
in ons land. Ze binden de strijd aan met hun
stadse geesten en onderzoeken hoe wild
Nederland eigenlijk nog is.
City Folk
City Folk komt voort uit het veelgeprezen
programma Urbania, een stadstriptiek (19962002). Jonge regisseurs met verschillende
achtergronden portretteren hierin stadsbewoners met een niet-Nederlandse afkomst.
Dat programma is internationaal zo goed
ontvangen dat het wordt getransformeerd tot
de internationale coproductie City Folk. De serie
bestaat nu al meer dan 15 jaar en laat de veelkleurige, multiculturele stad van verschillende
kanten zien. De portretten van bijzondere
stedelingen worden gemaakt door verslaggevers uit heel Europa. Ook in 2014 zijn weer
verschillende pareltjes geproduceerd.
Vals Plat
In dezelfde documentaire-traditie is in 2005 een
nieuw programma ontwikkeld dat tot op de dag
vandaag bestaat: Vals Plat. Regisseurs uit
verschillende culturen schetsen een beeld van
de veranderende samenleving. Dat doen ze met
eigenzinnige portretten, die een afspiegeling zijn

van wat er speelt in de maatschappij. Acteur en
theatermaker Hakim Traïdia spreekt op straat
mensen aan over tal de thema’s van de
uitzendingen, bijvoorbeeld ‘afscheid’, ‘hoop’ of
‘overleven’.
Gonzo
Ersin Kiris en Jalal Bouzamour, aangevuld met
andere verslaggevers, laten in Gonzo bijzondere
staaltjes van participatie-journalistiek zien over
actuele onderwerpen. In 2014 zijn dat onder
meer de situatie van Oost-Europese truckers, de
ouderenzorg en de voedselbank.
Seks en de Zonde
Is er een plek voor vrije en dwarse vrouwen in
de islam? Die vraag onderzoeken Femke Halsema
en Hassnae Bouazza in diverse landen. In de
documentaires zijn de volgende vrouwen
uitvoerig te zien: de Nederlands-Marokkaanse
blogster Fadwa Kartoubi, de Pakistaanse
Bollywood-ster Veena Malik, de naar Qatar
gevluchte Syrische geestelijke Rufaida Al Habash,
de Sa0udische activiste Souad Al Shammary, de
tot de ‘pure’ islam bekeerde Britse Shalina Litt,
de Koerdisch-Alevitische dichteres Bejan Matur
in Turkije en de Marokkaanse feministe Latifa
Jbabdi. Niet lang na de uitzendingen komen er
twee in de problemen: Veena Malik is bij verstek
tot 26 jaar cel veroordeeld voor blasfemie en
Souad Al Shammary zit drie maanden gevangen
vanwege haar strijd voor vrouwenrechten. Het
geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is
dat deze serie is gemaakt.
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Wrakstukken
Maurice Lede maakt een documentaire ter
herinnering aan de SLM-vliegtuigramp bij
Paramaribo, die in 2014 precies 25 jaar geleden
plaatsvond. Maurice verloor hierbij zijn neef
Andy Scharmin, talentvol profvoetballer, en twee
tantes. Nooit eerder sprak hij met zijn familie
over de ramp en de gevolgen. In deze persoonlijke documentaire volgt hij het spoor van de
tragische gebeurtenis. Met de documentaire
vestigt Maurice de aandacht op deze toch wat
vergeten ramp.
Blauw en bont
In een opvallend tweeluik duikt presentator
Salaheddine de Schilderswijk in en onderzoekt
de ingewikkelde relatie tussen Haagse politie en
Hagenaars van allochtone komaf. De eerste
aflevering haalt meteen het nieuws.
Deze gaat over de zaak van de Haagse Moustafa
Sealiti, die probeert zijn recht te halen na een
stevige confrontatie met een Haagse motoragent. Was hier sprake van niet gelegitimeerd
politiegeweld? Officiële onderzoeken zeggen van
niet. Niet eerder vrijgegeven videobeelden en
getuigen die voor het eerst hun verhaal op tv
deden, werpen nieuw licht op de zaak.
Spekkoppen en Kaasbelgen
De schrijvers Stefan Hertmans, Yasmine Allas,
Robert Vuijsje en Birsen Taspinar maken een
reis door Nederland en Vlaanderen met de
Nederlandse taal als gids. Wat zijn de overeenkomsten maar vooral ook de verschillen tussen

Spekkoppen en Kaasbelgen

beide landen? De beide vrouwen voegen daar
hun eigen Somalische en Turkse achtergrond
aan toe. Voor zij hun eindbestemming bereikt
hebben ontmoeten zij de uitersten binnen de
samenleving. Een drieluik van regisseur Ruud
van Gessel waarin diversiteit belicht is vanuit
een uniek perspectief.
Ik maak het zelf wel uit
Roy Dames en Silvana Appels volgen ouders die
hun kind zien ontsporen. Het bijzondere is dat
zij tot het uiterste gaan om hen weer op het
rechte pad te krijgen. Nancy probeert haar zoon
Darnell (16) uit de criminaliteit te houden en
oud-crimineel Michel doet er alles aan om zijn
dochter Tiffanie (17) een leven als het zijne te
besparen. De documentairemakers zitten de
hoofdpersonen dicht op de huid en dat levert
drie indringende documentaires op.
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Leven in de frontlinie
In de documentaireserie Leven in de frontlinie
volgen Annegré Bosman en Mildred Roethof
wereldwijd mensen die ten strijde trekken
tegen onrechtvaardigheid, geweld, uitbuiting of
onderdrukking. De jonge tropenarts Nanda
Blansjaar vecht voor mensenlevens te midden
van de verwoestende burgeroorlog in ZuidSoedan. In Sri Lanka trekt olifantendeskundige
Marjo Hoedemaker zich het lot van de bedreigde
olifanten aan. Urmila Chaudhary uit Nepal werd
op haar zesde verkocht als huisslaaf en zet zich
nu in voor de rechten van kinderen.

Oceaanexpert Lida Pet-Soede voert al twintig
jaar strijd voor het behoud van gezonde
oceanen. En in Nederland trekken Evelien
Hölsken en Renate van der Zee ten strijde tegen
(gedwongen) prostitutie.
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Leven in de frontlinie
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